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Inledning 

Ingress 

Då benämningen nedskärning kommer på tal inom företag så sprids antagligen en negativ 

känsla hos de allra flesta. Ordet är ofta tätt sammankopplat med en viss oro och 

ångestframkallande uttryck såsom lågkonjunktur, varsel och arbetslöshet. I ett samhälle som 

vårt, där arbete och trygg inkomst värderas högt och nästan är ett krav för bli socialt 

accepterad, kan arbetslöshet skälva de flesta människors vardagliga liv.  

Även för de som inte blir av med sitt jobb i nedskärningen, utan jobbar kvar i ett företag där 

ens kollegor nyligen fått gå kan en nedskärning vara jobbig. Forskning som gjorts inom 

området visar att om en nedskärning planerats och genomförts på rätt sätt så behöver 

denna inte medföra några negativa effekter utan snarare tvärtom. En nedskärning som 

utförs på rätt sätt kan påverka den kvarvarande personalen positivt och till exempel stärka 

samarbetet inom arbetslagen och bland personalen i stort på arbetsplatsen. Som 

utomstående åskådare kan man tycka är det borde vara en självklarhet för samtliga 

företagsledningar som genomför nedskärningar, att göra detta till en positiv uppsving för 

företaget istället för tvärtom. Samma forskning visar dessvärre att så är inte fallet…  

I Sverige och i övriga världen råder det nu på många håll ett mycket dåligt ekonomiskt 

klimat. Flera stora företag tvingas till betydande nedskärningar och i vissa fall också till 

nedläggning. Även på en del av Sveriges skolor blåser en bister ekonomisk vind, dock oftast 

på grund av andra orsaker än finanskrisen. När en verksamhet tvingas till ekonomisk 

återhållsamhet och nedskärningar i personalstyrkan på grund av ekonomiska svårigheter, 

återspeglas ofta detta på olika sätt hos de anställda. Denna uppsats kommer att fokusera på 

hur nedskärningar har påverkat personalen vid två svenska skolor. Både negativa och 

positiva effekter kommer att studeras, även om fokus kommer att läggas kring de som kan 

tolkas som positiva. 
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Syfte 

Det finns väldigt mycket skrivet kring nedskärningar vid diverse företag, både svenska och 

utländska. Denna forskning behandlar främst företag inom den privata sektorn men vissa 

kommunala verksamheter har också studerats. Syftet med min uppsats är att själv 

undersöka två nedskärningsdrabbade skolor i mitt närområde och studera vilka effekter en 

nedskärning kan få på personalen. Utifrån undersökning kommer jag också jämföra mitt 

resultat med tidigare forskning. Denna undersökning kommer basera sig på en 

enkätundersökning jag genomför bland de anställda på de respektive skolorna. Syftet med 

uppsatsen är också att jämföra de olika skolorna med varandra och på så sätt försöka tolka 

vad som gör att de skiljer sig åt eller följer samma bana. På så sätt kan jag försöka få fram 

och belysa de möjliga snedsteg eller fullträffar som de båda skolorna har gjort i planeringen 

och utförandet av sin nedskärning. 

Frågeställningar 

- Har nedskärningen på de undersökta skolorna medfört några positiva effekter på 

kvarvarande personal, och i sådana fall vilka? 

- På vilket/vilka sätt skiljer sig de anställdas uppfattning kring utvecklingen rörande 

nedskärningen på de undersökta skolorna? 

- Vilka likheter och skillnader finner jag på de undersökta skolorna jämfört med 

tidigare forskning inom området? 

Avgränsningar 

För att ytterligare lyfta fram och precisera syftet i min uppsats så kompletterar jag detta med 

en rad avgränsningar jag gjort gällande mitt undersökningsområde samt min metod. 

Samtliga uppsatser har avgränsningar, i vissa fall dolda, och som jag ser det underlättar det 

både för mig som författare samt för framtida läsare att dessa presenteras tydligt.  

I min undersökning har jag valt att undersöka två skolor i samma storlek som ligger i samma 

kommun. Detta för att få en så likvärdig bakgrund på dessa skolor som möjligt. En 

avgränsning jag valt att göra angående detta är just att begränsa mig till endast två skolor. 

Undersökningen skulle mycket väl kunna omfattat flera skolor i samma situation, men 

omfattningen av arbetet skulle då ha växt sig alltför stor. Eftersom uppsatsperioden är 
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tidsmässigt begränsad kände jag att jag inte ville ta mig vatten över huvudet. Detta är en 

uppföljningsundersökning som kan tänkas göra vid ett senare tillfälle på fler skolor samt vid 

andra kommuner, och jämföra de nya skolorna med mitt resultat. Samma sak gäller den 

avgränsning jag gjort genom att bara hålla mig till en kvantitativ metod. Jag tror att min 

undersökning, kompletterad av kvalitativa intervjuer, skulle ge djupare resultat. Även här 

begränsas jag av tid och resurser. 

Ytterligare en avgränsning jag har valt att göra är att inte använda mig av hypoteser som ska 

prövas i min undersökning. Användandet av hypoteser är vanligt förekommande vid 

kvantitativa undersökningar men eftersom jag inte hade någon hypotes i åtanke vid 

utformandet av mitt arbete skulle det endast kännas som en efterkonstruktion om jag lade 

in det i efterhand. 

Metod 

Eftersom jag i denna uppsats huvudsakligen kommer att inrikta mig på att försöka studera 

positiva effekter av nedskärningar behöver jag då självklart en passande metod att arbeta 

utifrån. I min jakt efter en lämplig metod har jag kommit över tre böcker som jag känner att 

de väl kompletterar varandra, och har därför valt att använda mig av samtliga. Jag tror även 

att då jag kombinerar flera olika metodböcker kan få en bra helhetsbild samt till viss del 

skapa min egen metod med hjälp av de bästa råden från flera olika författare. 

Till att börja med skulle jag vilja beskriva min undersökning som kvantitativ då jag inriktar 

mig på att få ett resultat som beskriver bredden och den sannolika, allmänna uppfattningen 

angående nedskärningarna hos den undersökta personalen. Vidare kan jag också beskriva 

min metod som beskrivande och jämförande eftersom jag ämnar beskriva den rådande 

opinionen på skolorna samt jämföra denna, både skolorna emellan samt med tidigare 

forskning. Min metod och undersökning är också jämförande på grund av att jag har 

möjligheten att jämföra diverse grupperingar inom skolorna. Exempel på sådana jämförelser 

är skolledningens svarsresultat jämfört med lärarnas, unga lärare jämfört med äldre, 

anställda med lång arbetserfarenhet jämfört med anställda med kortare och så vidare. 
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Jag kan också slå fast att mitt arbete ligger åt det induktiva hållet eftersom jag genom 

resultaten av min undersökning avser att framställa en sannolik slutsats. I likhet med vad 

Alan Bryman skriver om induktiva metoder i sin bok Samhällsvetenskapliga teorier 1 så 

kommer jag inte låsa mig till någon förbestämd ”induktiv ram” utan helt enkelt utforma min 

egen metod med induktiva tendenser. Till exempel kommer jag inte försöka falsifiera mina 

slutsatser för att bevisa dess riktighet. Vidare så har jag även använt Brymans bok som en 

grund till min metod eftersom jag innan den här uppsatsen var relativt ny inom 

genomförandet av kvantitativa undersökningar. Boken har hjälp mig att sätta fingret på vad 

som menas med bland annat indikatorer, validitet och stabilitet. Utifrån detta kan jag till 

exempel konstatera att den undersökning jag genomför sannolikt inte bör tillgodoräkna sig 

alltför mycket stabilitet. Detta på grund av den situation respondenterna sitter i. 

Nedskärningar kan på många sätt och vis vara emotionellt krävande och om jag skulle 

försöka kontrollera stabiliteten av arbetet, det vill säga utföra undersökningen en gång till på 

samma grupp, kanske känslorna har lagt sig och tiden har lett till en något annorlunda 

reflektion av händelserna. 2 

Utformningen av enkäten 

När det gäller själva förarbete, utformningen samt genomförandet av min 

enkätundersökning har jag använt mig mycket av Karin Dahmströms bok Från datainsamling 

till rapport – att göra en statistisk undersökning. 3 I den skriver Dahmström om en rad tips 

och fallgropar som man som forskare bör undvika då man genomför statistiska 

undersökningar. Något som hon trycker extra noga på är vikten av förberedelse innan 

enkätundersökningen genomförs. Desto mer tid och ansträngning som läggs innan själva 

undersökningen utförs, desto skonsammare blir efterarbetet. Att vara väl påläst på ämnet 

enkäten behandlar underlättar formuleringen av enkäten. Väl genomfört förarbete medför 

bättre ställda frågor som är mer korrekt knutna till frågeställningen, bättre formulerade 

svarsalternativ som underlättar den statistiska sammanställningen samt mindre risk för 

feltolkningar av enkäten som kan leda till kostsamma bortfall. 4 

                                                      
1 Bryman, 2001, sid 20ff 

2 Bryman, 2001, sid 82ff 

3 Dahmström, 2005 

4 Dahmström, 2005, sid 54ff 
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I mitt fall utvecklade jag enkäten i flera etapper. Först gjordes en grovskiss utifrån 

frågeställning och syfte. Denna grovskiss kom att utvecklas och gradvis förändras efter det 

att jag blev mer och mer insatt i ämnet. Den slutgiltiga omdaningen utfördes efter att jag 

utförde enkäten bland vänner och familj i en sorts provundersökning. Detta är något som 

Dahmström också lovordar då det är ett bra sätt att undersöka frågeformuleringarna samt se 

om den data som enkätsvaren ger är enkel att behandla. Det Dahmström menar med att 

formuleringssättet av frågorna bör testas beror på att det enligt henne finns en rad 

svårigheter då det gäller frågeformuleringen. Ledande frågor, värdeladdade frågor samt 

hypotetiska frågor är exempel på frågeformuleringar som bör undvikas. Även andra tips på 

hur formuleringen ska ske, såsom att man ska undvika förnekande ord som till exempel ej, 

aldrig och inte i frågorna, har jag tagit till mig. 5 Det test jag genomförde gällande min enkät 

resulterade i att jag formulerade om två frågor samt strök en tredje helt från enkäten på 

grund av att svaren på frågan var väldigt svåra att utvärdera samt att frågan till viss del 

kändes onödig. 

Enkäten står självklart för insamlandet av primärdata till mitt arbete och jag valde att 

använda mig av en postenkätliknande insamlingsmetod. Jag använder mig av begreppet 

”liknande” eftersom den inte fullt ut representerar allt det postenkäter står för. Till exempel 

så postade jag inte enkäten utan åkte själv ut till de undersökta skolorna och lämnade samt 

hämtade enkäterna. Detta kan ses som en petitess men jag anser att den lilla personliga 

kontakt jag fick med skolorna, samt bekvämligheten för respondenterna att kunna lämna 

enkäten på lärarrummet minskade risken för stora bortfall; något som annars är en stor risk 

gällande postenkäter. Väl utlämnade på skolorna hade respondenterna sju dagar på sig att 

fylla i enkäten innan jag återvände och samlade in dem. På så sätt fick de gott om tid på sig 

och kunde fylla i svaren då de kände att de hade tid för det. Jag utförde också, enligt 

Dahmströms rekommendationer, påminnelser angående sista inlämningsdatum till skolorna 

för att påminna de som inte ännu fyllt i enkäterna. 6 

                                                      
5 Dahmström, 2005, sid 124ff 

6 Dahmström, 2005, sid 75ff 
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Kvalitativ kontra kvantitativ? 

När jag satte igång med förarbetet till min uppsats ställdes jag som många andra 

undersökare inför frågan om jag skulle använda mig av en kvalitativ eller kvantitativ 

undersökningsform. För att lättare kunna ta beslut i frågan använde jag mig av Idar Magne 

Holme och Berndt Krohn Solvangs bok Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder 7 där författarna ger en bra beskrivning på för- och nackdelar med de båda 

tillvägagångssätten. Trots att de båda metoderna enligt Holme och Solvang har 

gemensamma syften; att hjälpa oss förstå det samhälle vi lever i, så skiljer de sig ändå 

markant åt i förfarandet. Där en kvantitativ undersökning går på bredden och siktar på att ge 

en heltäckande bild av en företeelse går istället en kvalitativ undersökning på djupet och får 

ut färre men mer analyserande primärdata. Där en kvantitativ undersökning försöker 

förklara ett beteende försöker en kvalitativ att förstå beteendet. En kvantitativ undersökning 

inriktar och intresserar sig för det gemensamma och det representativa medan en kvalitativ 

undersökning inriktar sig mot det unika eller säregna. Listan med skillnader i 

tillvägagångssätt kan göras lång.  8  

Med detta i åtanke passar en kvantitativ undersökning mig bättre eftersom syftet med min 

undersökning är att beskriva och förklara effekterna som nedskärningen har på de 

undersökta skolorna. En kvantitativ undersökning blir också lättare för mig att jämföra 

skolorna emellan eftersom en kvalitativ undersökning i större grad bygger på den enskilde 

arbetstagarens uppfattning och inte den gemensamma uppfattningen kring en händelse. En 

kvantitativ undersökning passar även mig bättre för att jag är ute efter att göra statistiska 

generaliseringar av min undersökning. Som Holme och Solvang beskriver det så används 

sådana för att forskare ska, med viss säkerhet, kunna uttala sig om uppfattningar och åsikter 

hos de undersökta enheterna. Statistiska generaliseringar ger oss på så sätt en 

tvärsnittsinformation om det undersökta området. Men i och med detta och diverse andra 

företeelser framkommer vissa nackdelar med att genomföra en kvantitativ undersökning. Till 

exempel är en generalisering av informationen ett ganska dåligt sätt att få fram information 

och tolka sociala processer. Sådan tolkning kräver nästan en kvalitativ undersökning och att 

kombinera de båda ger enligt Holme och Solvang ofta ett positivt resultat. Vidare skriver de 

                                                      
7 Holme & Solvang, 1997 

8 Holme & Solvang, 1997, sid 77f 
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också att man som forskare blir mer låst vid sitt syfte vid genomförandet av en kvantitativ 

undersökning. En kvalitativ undersökning styrs till stor del av den information som utvinns av 

undersökningen och syftet samt frågeställningarna för undersökningen kan på så sätt 

förändras och kompletteras under arbetets gång. Detta är dock en flexibilitet som en 

forskare som utför en kvantitativ undersökning inte har. Där följs istället en plan från början 

till slut. Undersökningen är också mer styrd från forskarens sida eftersom frågor och 

svarsalternativ redan är satta och kan/får inte ändras under resans gång. 9 

En annan viktigt aspekt forskare som använder sig av kvantitativa metoder måste ta hänsyn 

till är den överdrivna tron vi människor har till statistik och fakta i form av nummer. 

Undersökningar som presenteras och visar till exempel på vad majoriteten tycker tas nästan 

alltid emot som absolut sanning av läsaren. Därför gäller det att, både som forskare och 

läsare, alltid kritiskt bemöta den statistik som läggs fram. Annars leder den lätt till feltolkning 

och missbruk då den presenteras som sanning. Det är därför viktigt att man som forskare är 

medveten om den kvantitativa metodens begränsningar och vad som är tekniskt möjligt att 

få ut av en sådan undersökning. Därmed inte sagt att resultatet från kvantitativa 

undersökningar är oanvändbar, snarare tvärtom. Då den används på rätt sätt och kritiskt 

granskas innan den presenteras innehåller den ofta god information och visar sig ofta kunna 

på ett korrekt sätt beskriva olika fårhållanden i samhället. 10 

Källmaterial 

Det källmaterial jag har använt mig av till uppsatsen kan delas upp i två delar. Den första 

delen består av det material jag använt mig av för att beskriva begreppet nedskärning samt 

vad tidigare forskning visat vad en nedskärning ofta för med sig. Detta material omfattar de 

böcker och uppsatser kring ämnet som jag använt för att förstå samt på ett enkelt sätt 

förklara vad nedskärningar kan innebära samt vad effekterna av en nedskärning kan antas 

bero på. Materialet består till största av del svensk forskning men också en del utländska 

texter gör sig hörda. Mest utmärkande är antagligen uppsatsen Nedskärning – ett sätt att 

öka motivationen bland kunskapsarbetarna av Mikael Andersson, Camilla Brante och Ann 

Persson samt publikationen Downsizing, quality and performance skriven av Kim Cameron. 

                                                      
9 Holme & Solvang, 1997, sid 80f 

10 Holme & Solvang, 1997, sid 156ff 
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Dock så har jag i mitt arbete använt mig av flertalet källor för att på så sätt ställa dessa mot 

varandra på ett sunt och källkritiskt sätt. Även inblandandet av utländska källor är till viss del 

på grund av denna anledning. 

Den andra delen av mitt källmaterial utgörs främst av det material jag införskaffat vid 

utförandet av min undersökning på de båda analyserade skolorna. Detta material har jag 

granskat, vridigt och vänt på för att bygga mig en så sanningsenlig bild av situationen på 

skolorna som möjligt och det är av detta material jag bygger mina slutsatser och 

resonemang kring de effekter nedskärningarna har fört med sig. Till viss del så utgörs även 

den här andra delen av källmaterialet av mina egna observationer på de undersökta skolorna 

då jag har haft möjlighet att på nära håll uppleva utvecklingen under den aktuella perioden.  

Tidigare forskning 

I det stora hela finns det en mängd forskning och böcker som tar upp ämnet nedskärningar. 

Majoriteten av dessa fokuserar sig på vad som sker med den personal som får lämna 

företagen i kristiderna och ganska liten fokus finns på kvarvarande personal. Därmed också 

sagt att fokus ligger på de negativa effekterna som uppstår kring en nedskärning. Här 

kommer jag presentera en del av den forskning jag använt mig av som bakgrundsmaterial till 

min undersökning. Dock så skulle listan kunna göras betydligt längre eftersom forskningen 

kring nedskärningar är ganska omfattande. 

Den största delen av den tidigare forskningen riktar in sig på privata företag och då främst 

kunskapsföretag, även kallade lärande organisationer. Definitionen på ett sådant är ett 

företag som medvetet konstruerar sitt företag för att öka och maximera lärandet i 

organisationen. Detta för att förbättra effektiviteten och öka kompetensen hos de anställda 

och detta nås genom att organisera kunskap och rutiner för verksamheten. Denna definition 

finns att hitta i rapporten Utveckling under avveckling 11 där författarna Kerstin Isaksson och 

Gunn Johansson behandlar den stora nedskärningen i personalstyrkan som 

försäkringsbolaget Folksam genomförde i början av 1990-talet. Även om den nedskärningen 

till största del utgjordes av förtidspensioneringar bland personalen över 55 år så är ändå 

konsekvenserna av nedskärningen vid Folksam på många sätt densamma som vid 

nedskärningar som utförs på grund av ekonomiska bekymmer. Bland annat så skriver 

                                                      
11 Isaksson & Johansson, 1994, sid 4 
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författarna om hur nedskärningarna i personalstyrkan ledde till högre arbetsbelastning som 

till en början förde med sig en ökning i effektivitet. Dessvärre så visar också deras 

undersökning tecken på att ökningen i effektivitet sakta dalar igen då den ökade 

arbetsbelastningen tar ut sin rätt i form av utarbetad personal. Deras undersökning visar 

också på att, trots att nedskärningen av personalstyrkan var väl planerad, så skedde det 

inom många områden i företaget en stor kompetensförlust då den äldre personalen gick i 

förtidspension. 12 

Den tidigare forskning som är närmast besläktad med min undersökning är Mikael 

Andersson, Camilla Brante och Ann Perssons kandidatuppsats betitlad Nedskärning – ett sätt 

att öka motivationen bland kunskapsarbetarna 13. I den inriktar sig författarna att genom 

intervjuer på fyra olika kunskapsföretag försöka utreda vilka positiva effekter nedskärningen 

haft på deras organisation. Fokus ligger dock på den enskilda kunskapsarbetarens situation 

och hur dennes identitet förändrats. Problemet de undersöker genom intervjuerna är 

motsatsförhållandet med personal som är van att sköta och planera sin egen arbetsdag som 

på grund av nedskärningen till viss del får sina friheter begränsade. Även om deras intervjuer 

inte går att direkt jämföra med min kvantitativa undersökning så har deras uppsats i stort 

varit till stor hjälp i mitt undersökningsarbete. Resultatet som presenteras i denna 

undersökning är intressant för mig att jämföra min studie med, då de till exempel kan 

konstatera ett tydligt samband med ökad arbetsbörda och kvalitetsbrister vid produktionen. 

Även om lärare inte benämns i deras definition av kunskapsarbetare så anser jag ändå att 

definitionen kunskapsarbetare stämmer väl in på de pedagoger som arbetar på de 

undersökta skolorna. Kunskapsarbetare ska enligt deras utsago utgöras av anställda som 

starkt identifierar sig med sitt arbete genom de normer, regler, etik och moral samt det 

anseende yrket för med sig. I benämningen kunskapsarbetare ingår också kriterier såsom 

frihet och ansvar över sin egen arbetsdag, att de har högskoleutbildning, är självgående samt 

att de är vana att lösa komplexa problem. Andersson, Brante och Persson menar också att 

även om ett företag inte ingår i begreppet kunskapsföretag kan vissa avdelningar inom 

                                                      
12 Isaksson & Johansson, 1994, sid 19ff 

13 Andersson, Brante & Persson, 2005 
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företaget räknas som kunskapsintensiva och på så sätt kan personalen räknas som 

kunskapsarbetare. 14 

För att kunna förstå och tolka vilka positiva effekter som finns att se bland personalen på 

skolorna jag utfört min undersökning på måste jag självklart också sätta mig in i vilka 

negativa effekter som nedskärningar ofta för med sig till företag. I sin text Downsizing, 

quality and performance 15 skriver Kim Cameron om sin forskning kring nedskärning som han 

utfört under en lång period på diverse företag i USA. Han behandlar också det han kallar för 

” The Dirty dozen” som är tolv negativa kännetecken som ofta kopplas samman med 

nedskärningar. Bland annat så omfattar detta en allmän minskning av förtroende och en 

sjunkande arbetsmoral på företaget. Dessa tolv punkter har jag använt mig av för att tolka 

vilka av dessa jag kan se bland personalen i min undersökning. 

En annan amerikansk forskare vid namn Wayne Cascio har skrivit åtskilliga artiklar och texter 

som rör ämnet. I hans text Downsizing: what do we know? What have we learned? 16 

behandlar han och ger sin syn på den stora nedskärningsprocess som många amerikanska 

företag gick igenom under 1980- och 90-talet. Hans forskning ger också en bra bild om hur 

omfattande fenomenet nedskärning egentligen är nuförtiden. Det som började som en 

lösning på tillfälliga ekonomiska problem beskriver han i texten som ett när på måste för de 

stora företagen om de önskar kunna hänga med den ständigt reformerande marknaden. 

I min jakt efter tidigare forskning inom mitt undersökningsområde kom jag i kontakt med en 

hel del litteratur som behandlar hur ledarskap i olika former kan påverka de anställdas 

reaktioner till stora omvälvningar, som till exempel nedskärningar i företaget. Även om 

denna typ av forskning endast ligger i utkanten av mitt undersökningsområde så vill jag 

ändock nämna en av dessa studier, nämligen Mats Alvessons bok Kommunikation, makt och 

organisation. 17 I den gör Alvesson en kritisk tolkning av samspelet mellan makt och 

kommunikation inom företagsledningar och hur detta avspeglar sig på den övriga personalen 

på företaget.  

                                                      
14 Andersson, Brante & Persson, 2005, sid 5f 

15 Cameron, 1995 

16 Cascio, 1993 

17 Alvesson, 2002 
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Alvesson tar bland annat upp hur olika sorters ledarstilar smittar av sig på de anställda och 

hur allting alltid kan ses från två olika sidor. Starkt ledarskap kan i andra ordalag beskrivas 

som att medarbetare ofta får underkasta sig ledningens beslut och samstämmighet kan 

tolkas som farligt ”group-think”. 18  

Med denna bok och liknande forskning har jag försökt skapa en bild av hur beskedet om 

stundande nedskärning tas emot av personalstyrkan beroende på vilken relation de har till 

sin ledning. Även om inte jag refererar till boken i denna uppsats har den ändå hjälpt mig i 

mitt förarbete. 

                                                      
18 Alvesson, 2002, sid 120ff 
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Nedskärning – en titt i backspegeln 

Vad är en nedskärning? 

För att kunna fokusera på vad det var som utfördes på rätt sätt vid nedskärningarna på de 

skolor som ingår i min undersökning är det först viktigt att veta varför nedskärningar sker 

och vilka olika typer av nedskärningar det finns. Benämningen nedskärning, eller downsizing 

som det ofta benämns, kommer från början från de stora personalneddragningarna som 

skedde inom den offentliga sektorn i slutet på 1980-talet. Dock så tog det inte lång tid innan 

företeelsen spreds sig till privata företag. Arbetare har självfallet kunnat få sparken före 

introduceringen av detta begrepp men det som var speciellt vid denna tidpunkt var att 

nedskärningarna i personalstyrkan även drabbade högre uppsatta tjänstemän. För att inte 

företaget skulle rasa samman då viktiga tjänstemän fick lämna sina positioner fanns ett 

behov av att återställa balansen i företaget och på så sätt föddes begreppet nedskärning. 

Det som tidigare endast hade varit en snabb ekonomisk lösning hade nu blivit en invecklad 

och mer välplanerad effektiviseringsprocess. Användandet av denna process spred sig 

snabbt och har blivit ett vanligt förekommande fenomen de senaste decennierna. Hela en 

tredjedel av medelstora och stora amerikanska företag genomförde årliga nedskärningar 

under 1980- och 90-talet. 19 Under denna period blev också avskedandet av tjänstemän allt 

vanligare. Enligt utförda undersökningar utgjorde tjänstemännen endast fem procent av 

arbetskraften i Amerika men mellan åren 1989-91 stod de för hela 17 procent av alla 

uppsägningar. 20 

Författaren Kim Cameron menar att det finns tre huvudsakliga strategier kring 

nedskärningar; nedskärningar inom personalstyrkan, omstrukturering av organisationen och 

en tredje något svårdefinierad strategi, nämligen den systematiska strategin som innebär ett 

försök att förändra själva mentaliteten bland de anställda på företaget. Emellertid så 

utesluter inte användandet av en strategi de andra två utan ofta så finns spår av alla dessa 

tre vid olika nedskärningar. Cameron menar också att en kombination av de tre ofta leder till 

en bättre och mer givande nedskärning. Viktigt att tänka på är att nedskärningar, oavsett 

strategi, inte är något som en verksamhet utsätts för, utan det är någonting man självmant 

                                                      
19 Andersson, Brante & Persson, 2005, sid 8f 

20 Cascio, 1993, sid 95 
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väljer att genomföra. Sen går det självklart att diskutera om man kan kalla en nedskärning 

för frivillig då den ekonomiska situationen tvingar en till detta men det är en annan 

diskussion. 21 

Nedskärningar i personalstyrkan 

Inte alltid, men väldigt ofta förekommande är att nedskärningar för med sig en förminskning 

i personalstyrkan vid företaget. Detta behöver dock inte alltid betyda att personalen blir av 

med sina jobb utan detta kan också innebära förflyttningar inom koncernen, utlånad 

arbetskraft, förtidspensioneringar och så vidare. Oavsett åtgärd så den givna meningen med 

minskningen av personalstyrkan att förminska sina utgifter då personalen ofta är en av de 

största utgiftsposterna ett företag har. Denna strategi har sina självklara för- och nackdelar. 

Nedskärningar i personalstyrkan medför en nästan omedelbar förbättring av ekonomin och 

den för också med sig en ökad medvetenhet om det läge verksamheten befinner sig i. De 

anställda inser snabbt allvaret i situationen när några av deras kolleger blir av med jobbet. 

En nackdel med minskningar med hjälp av till exempel förtidspensioneringar kan dessvärre 

göra att ”fel” personer väljer att utnyttja erbjudandet om en tidigare pension. Om 

nyckelpersoner på företaget försvinner kan detta ställa till problem för framtiden. 22 

Även om en nedskärning i personalstyrkan är välplanerad så visar vissa undersökningar att 

den ändå kan för med sig ett visst kunskapsbortfall. Då den äldre personalen går i 

förtidspension tar de med sig kunskap och en mångårig arbetserfarenhet bort från företaget. 

Särskilt svårt att överföra är det som av Kerstin Isaksson och Gunn Johansson kallas för tyst 

kunskap. Tyst kunskap anges som den tredje delen i den tredelning av kunskap som görs i 

deras text. Del ett består av så kallad påstående kunskap, alltså teoretiskt kunskap rörande 

principer, metoder och så vidare. Den andra delen är färdighetskunskap – praktisk kunskap 

som erhålles genom egen verksamhet och tillämpning. Tredje delen, förtrogenhetskunskap 

och även kallad tyst kunskap, är alltså sådan kunskap som endast går att uppnå av många års 

arbetserfarenhet. Denna kunskap går att som ung och oerfaren kollega att förstå men är 

väldigt svår att sätta fingret på och bemästra själv. 23  

                                                      
21 Cameron, 1995, sid 100f 

22 Cameron, 1995, sid 100ff 

23 Isaksson & Johansson, 1994, sid 5+25f 
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Omstrukturering av organisationen 

Den andra strategin vid nedskärningar är försök till att förbättra effektiviteten vid 

verksamheten. Allt som anses som ”onödigt” rensas ut för att effektivisera arbetsprocessen. 

Det kan vara alltifrån en förändrad produktkedja till att ta bort ett led i företags hierarki. 

Grundtanken med denna strategi är att behålla all befintlig personal men att strukturera om 

inom företagets ramar. Genom att förbättra och effektivisera organisationen kan man lyckas 

nå de mål som krävs för att slippa avskeda personal. Enligt Cameron kan en sådan 

omstrukturering medföra en ökning av konkurrensen bland de anställda och öka deras vilja 

att visa sig som nödvändiga (det vill säga jobba hårdare) för företaget och på så sätt ökar den 

totala effektiviteten. Dock så är denna strategi lite svårare att genomföra och den kräver 

oftast ett större förarbete innan själva genomförandet. Verksamheten måste analyseras 

noggrant så att en så bra omstrukturering som möjligt kan genomföras. Tar man bort eller 

omstrukturerar utan större omtanke så finns det risk att hela organisationen faller som ett 

korthus. 24  

Systematiska strategin - förändring av mentalitet 

Den tredje och också den ovanligaste strategin vid nedskärningar är vad Cameron kallar för 

den systematiska strategin. Istället för att skära ner på antalet anställda eller att försöka 

förändra organisationens upplägg så går man här istället ett steg längre. Strategin går ut på 

att försöka förändra hela företagets kultur och påverka de anställdas värderingar och 

attityder gentemot arbetet.  Detta genomförs på två olika stadier där det första stadiet är en 

fokusering på det som händer inom företagets väggar. Exempel på sådana åtgärder kan vara 

att påverka de anställdas syn och attityd till företaget samt förändra det sätt som 

kommunikationen i företaget fungerar. Det andra stadiet är en inriktning på utomstående 

faktorer till företaget, som till exempel relationen till leverantörer och köpare. Genom att 

förändra attityden så är förhoppningen att samtliga inom företaget ska känna ansvar och 

göra sitt bästa för företaget. På så sätt hoppas man kunna eliminera dolda kostnader och 

onödiga utgifter. Mindre pappersarbete, kortare väntetider på produkter, invecklade 

regelsystem och så vidare är exempel på saker som oftast kan förbättras eller undvikas. 

                                                      
24 Cameron, 1995, sid 102f 
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Den systematiska strategin skiljer sig också från de övriga två genom att den inte är 

tidsbegränsad eller avklarad inom en viss period. En nedskärning i personalstyrkan 

genomförs oftast under en begränsad tidsperiod och sedan är nedskärningen avklarad för 

den gången. Den systematiska strategin är en fortlöpande process där strategin utgör basen 

för en ständig förbättring av företaget. Enligt Cameron är denna strategi, trots att den är 

minst förekommande, den bästa för att motverka de negativa trenderna som följer med en 

nedskärning, de så kallade dirty dozen som beskrivs närmre längre fram i texten. 25  

Dock så kan förändringar i ett företags kultur ibland vara svårt att begripa. Kerstin Isaksson 

och Gunn Johansson beskriver, utifrån Edgar Scheins texter, ett företags kultur med hjälp av 

tre nivåer: 

� Synliga ting. Kulturen återspeglar sig genom det synliga intryck en besökare får av ett 

företag. Omfattar bland annat lokaler, klädsel, språk och produkter. 

� Värderingar. Omfattar de åsikter och uttalanden som är medvetna från företaget och 

kan motiveras. 

� Omedvetna antaganden. Det underlag ett företag bygger sina värderingar, normer 

och regler på. Kan till exempel vara synen på tid, på människan, på relationer och så 

vidare. 26 

Anledningar till nedskärning 

Vad är det då som gör att företag väljer att genomföra nedskärningar? Listan på anledningar 

kan göras lång men i grunden ligger nästan alltid ett ekonomiskt intresse. En svensk 

undersökning som gjordes i början av 2000-talet bland stora svenska företag visar, att det 

även om företagens ekonomiska situation är den absolut största drivkraften bakom 

nedskärningar, så finns det olika strategier och tillvägagångssätt för att förbättra 

verksamheten och nå de ekonomiska målen. Antingen så kan man vänta på nedgången och 

sedan skära ner i företaget eller så kan man, som till exempel Saab och JM har gjort under de 

första åren av 2000-talet, försöka förutspå marknadens svängningar och utföra 

nedskärningar innan man drabbas av en svikande efterfrågan. Vissa företags nedskärningar 

                                                      
25 Cameron, 1995, sid 103f 

26 Isaksson & Johansson, 1994, sid 6 
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beror emellertid inte på ekonomiska kriser utan istället på en önskan att minska sina 

kostnader. Med andra ord finns en önskan att öka sina vinster. Framtida intäkter i form av 

försäljning går det endast att sia om men utgifter i form av materialkostnader och löner är 

ofta fasta och väl kända. Undersökningen visar att bland sådana företag är det vanligt att 

omstruktureringar sker istället för uppsägningar. Exempel som framträder i undersökningen 

är de små IT-företagen Anoto och Framfab som i sina nedskärningar förflyttar fokus från 

utveckling till försäljning. 27 

Som forskaren Wayne Cascio ser så behöver det inte gå särskilt dåligt ekonomiskt för ett 

företag för att beslutet om nedskärningar ska tas. Det kan vara oro för framtiden eller en 

liten nedgång i marknadsandelar som gör att ledningen fattar beslutet att något måste 

göras. Förutom de självklara ekonomiska fördelarna som företag strävar att få genom sina 

nedskärningar, så finns det också en rad organisatoriska vinster som går att vinna genom en 

rejäl omstrukturering. Enligt Cascio finns det sex punkter gällande organisatoriska fördelar 

som verksamheter strävar efter att nå då de genomför en nedskärning och dessa sex är: 

� Minskade administrativa utgifter 

� Mindre invecklad byråkrati 

� Snabbare beslutskedjor inom företaget 

� Bättre kommunikation 

� Ökat entreprenörskap 

� Ökning av produktiviteten 

Om nedskärningen genomförs med lyckat resultat kan alla dessa punkter hjälpa till att 

effektivisera samt spara pengar till företaget, något som stärker företagets 

konkurrenskraft.28 Dessa är således klara positiva effekter av en nedskärning och som jag ser 

det raka motsatsen till dirty dozen, som beskrivs under nästa rubrik.  

                                                      
27 Dremo, Johansson, Logander & Uhrenholt, 2003, sid 54f 

28 Cascio, 1993, sid 96f 
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Cascios sex punkter på föregående sida anser jag stämmer väl överrens med de skäl till 

nedskärning som presenterades i en rapport från Trygghetsrådet 1998. Där syns tydligt att 

det i allt mindre utsträckning är en minskad efterfrågan som ligger som det huvudsakliga 

skälet till nedskärningar utan det är just det som Cascio trycker på, det vill säga de fördelar 

företag kan införskaffa sig genom nedskärningen, som leder till nedskärningar. Till exempel 

visar resultatet av en enkätundersökning utförd i USA mellan 1988-95 att företag som anger 

anledningen ”minskad efterfrågan” har minskat drastiskt under undersökningsperioden. 

Från 73 % vid undersökningens början 1988 ner till 37 % endast sju år senare, 1995. Istället 

anges skäl som omstrukturering och sammanslagningar som allt vanligare under samma 

period. 29 

Den grundläggande anledningen till den situation som de skolor jag undersökt befinner sig i, 

ligger att finna i svikande elevunderlag kombinerat med en allt större konkurrens mellan 

skolorna i den undersökta kommunen.  Nya skolor har byggts och gamla skolor har byggts ut 

i en alltför snabb takt. Detta möjligtvis på grund av att kommunens analytiker lagt fram en 

alltför positiv prognos gällande elevunderlag samt inflytt av elever till kommunen. När 

prognosen visade sig vara felaktig blev skolorna tvingade att konkurera med varandra och 

försöka locka till sig eleverna i kommunen. Det fria skolvalet, som introducerades 1991, gör 

att eleverna själva tillsammans med sin familj väljer vilken skola de vill gå på. Varje elev är 

värd en viss summa pengar för skolorna (en så kallad skolpeng) och därför blir också varje 

elev viktig för skolans budget. Då eleverna är för få för att fylla samtliga skolor i kommunen 

uppstår konkurrens. Exempel på sådan konkurrens är då skolorna profilerar sig i olika 

inriktningar som till exempel fotbollsklasser, språkinriktning och så vidare. Även öppnandet 

av allt fler friskolor ökar givetvis konkurrensen. Resultatet är oundvikligt; några skolor 

förlorar kampen om eleverna och tvingas skära ner på personalen då elevantalet minskar 

och det blir allt färre klasser. 30 

                                                      
29 Trygghetsrådet, 1998, sid 41 

30 Hedström, 2008-12-09 
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Dirty dozen 

Då nedskärningar genomförs på ett ogenomtänkt sätt eller skyndas på av någon anledning 

ger detta ofta konsekvenser på resultatet av nedskärningen. Dåligt genomtänkta beslut och 

påskyndade nedskärningsprocesser kan till en början se ut som en snabb och effektiv 

nedskärning men sprickorna i fasaden börjar snart bli synliga. En stor amerikansk 

undersökning visar att hela 60 % av de företag i undersökningen som genomförde 

nedskärningar på 1980-talet var i efterhand missnöjda med resultatet av nedskärningen. 

Problemen som rapporteras handlar främst om bekymmer hos den kvarvarande personalen 

såsom minskad arbetsmoral samt att man i efterhand märker att företaget förlorade ”fel” 

personal i nedskärningen. Det som man från början tänkte tjäna in pengar på förvandlades 

snabbt till ökade utgifter i form av övertidstimmar, konsulter och tillfällig arbetskraft. Då 

resultatet av en nedskärning blir så dåligt, är det risk för att företagen tvingas till nya 

nedskärningar för att få bort problemen som den första förde med sig. 31 

The dirty dozen (se figur 1.1 på nästa sida), eller ”de förargliga tolv” översatt, är författaren 

Kim Camerons sätt att spegla de tolv vanligaste negativa konsekvenserna som kan komma 

fram vid ett företag då en nedskärning utförs på fel sätt. Desto mindre av dessa som märks 

av desto mer lyckad kan nedskärningen sägas vara. I sin undersökning, som han titulerat 

Downsizing, quality and performance, fokuserar han sig främst på amerikanska företag som 

utförde nedskärningar på 1990-talet. Bland dessa företag finner han tyvärr att dessa 

negativa konsekvenser är mycket vanliga då det överlag är fler företag som genomför dåliga 

nedskärningar än företag som gör det på ett bra sätt. Enligt Camerons undersökning drabbas 

hela 2/3 av företag som genomför nedskärningar av dessa negativa konsekvenser. 

Anledningen till detta kan självklart bero på flera olika orsaker men överlag är 

nedskärningarna alltför dåligt planerade från början och misstagen är väldigt svåra att 

reparera då de väl har gjorts. 32 

                                                      
31 Andersson, Brante & Persson, 2005, sid 9f 

32 Cameron, 1995, sid 106f 
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The dirty dozen 

Kännetecken Förklaring 

Centralisering Beslutstagandet skjuts uppåt i 
organisationen 

Kortvariga mentala kriser Fokus läggs på nuet och planering för 
framtiden blir obefintlig 

Försämrad innovationsförmåga Kreativitet och viljan att våga prova något 
nytt försämras. Toleransen för 
misslyckanden blir lägre 

Ökad konservatism Protektionism och konservatism sprider sig 

Försämrad moral Små stridigheter och ”dåligt humör” 
genomsyrar verksamheten 

Ökad politisering Intressegrupper vinner mark och klimatet 
blir alltmer politiskt laddat 

Icke-prioriterade nedskärningar sker Ekonomiska nedskärningar utan tydlig 
avsikt sker för att minska negativismen 

Minskat förtroende En allmän minskning av förtroende för sina 
ledare och anställda äger rum 

Ökad konfliktrisk Mindre resurser gör att konflikter blossar 
upp då alla vill ha sin del av kakan 

Försämrad kommunikation Bara goda nyheter når ledningen. 
Information sprids inte på ett 
tillfredställande sätt 

Försämrat samarbete Individualism sprids och försämrar 
möjligheterna till samarbete 

Brist på ledarskap Ingen vågar agera ledare då det ofta leder 
till att personen blir syndabock 

Figur 1.1 - The dirty dozen - De tolv negativa kännetecknen 33 

Dessa tolv kännetecken är något som jag tagit fasta på och utgått ifrån i min analys av 

resultaten från min undersökning. Det krävs endast en snabb överblick över dessa för att 

förstå alla dessa motarbetar den önskan till förbättring och effektivisering som en 

nedskärning i grund och botten strävar mot. En nedskärning är ofta synonymt med en ny 

                                                      
33 Cameron, 1995, sid 97f 
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start på det aktuella företaget, men om den nya starten färgas av negativa konsekvenser 

från nedskärningen såsom dåligt samarbete, brist på ledarskap och dålig innovationsförmåga 

blir starten allt annat än lyckad. Som Cameron skriver så behöver inte alla dessa tolv 

uppenbara sig på en arbetsplats som genomgår en dåligt planerad nedskärning. Ofta uppstår 

bara en eller ett par av dessa tolv. De har dock, i likhet med många andra dåliga ting, en 

tendens att framkalla varandra. Då en negativ effekt börjar sprida sig bland personalen, som 

till exempel ökad konservatism, leder det ofta till att andra negativa sidor växer fram och på 

så sätt har företaget kommit in i en ond spiral. 34 

Trots allt så finns det ju självklart också vinster att göra, förutom de självklara ekonomiska, 

då man genomför nedskärningar. Om nedskärningar som företeelse hade visat sig bara föra 

med sig negativa konsekvenser hade antagligen konceptet snabbt dött ut. Många forskare 

hävdar att då företagen genomgår lyckade nedskärningar medför det ny vitalitet och spänst 

till verksamheten. Ett företag, och då också inräknat skolor, där personalen är van vid 

förändring och flexibilitet har lättare att anpassa sig till en ständigt omväxlande marknad 

med nya behov. Dessa tolv negativa kännetecknen kan ofta också förvandlas till positiva då 

nedskärningen går till på rätt sätt. Ökad konkurrens bland personalen kan leda till effektivare 

och mer innovativ personalkår och om denna kreativitet tas om hand så kan den gynna 

företaget istället för att användas som konkurrensmedel de anställda emellan. Då de 

anställda får bidra med sin kreativitet och innovativa idéer känner de också ökat ansvar, 

delaktighet och på så sätt större arbetstillfredsställelse. 35 

                                                      
34 Cameron, 1995, passim 

35 Andersson, Brante & Persson, 2005, sid 10f 
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Undersökning 

För att till fullo kunna ge mig in och försöka presentera, förklara och argumentera för det 

resultat min undersökning har gett känner jag först att jag måste reda ut vissa 

bakomliggande faktorer. Jag kommer därför nu blanda annat beskriva de undersökta 

skolornas situation samt bryta ner min undersökningsenkät i olika delar så att läsaren, det 

vill säga du, lättare ska förstå mitt sätt att tänka samt resonera kring resultatet. Först efter 

detta är avklarat kommer jag senare under detta kapitel att presentera resultatet i diverse 

staplar och diagram. 

De undersökta skolorna 

I min undersökning ingår två skolor där personalen har fått genomföra samma enkät vid 

ungefär samma tidpunkt. Hädanefter kommer jag i texten att kalla skolorna för 

Aspevikskolan, även känd som skola A, och Övraskolan, också benämnd skola Ö. Detta för att 

på ett enkelt sätt skilja dem åt i texten samt att genom fingerade namn inte knyta de 

egentliga skolorna till undersökningen. Skolorna valdes ursprungligen på grund av att de 

hade en rad faktorer gemensamt som underlättade bearbetningen och jämförelsen av 

resultatet som undersökningen gav. Dessa faktorer var:  

� Situation: Båda skolorna sitter i stort sett i samma sits. Ett svikande elevunderlag på 

grund av ökad konkurrens gör att skolorna tvingas till nedskärning och 

omstrukturering av kvarvarande personal. 

� Storlek: Skolorna är ungefär lika stora och har båda två runt 400 elever. Detta gör 

också att personalstyrkan är i det närmaste lika stor och därmed slår också 

nedskärningarna på ungefär samma sätt.  

� Geografiskt läge: Eftersom skolorna ligger inom samma kommun så delar de också 

ett liknande geografiskt läge. Detta gör att effekter som inflyttning och konkurrens 

med andra skolor i området är detsamma för de båda undersökta skolorna. 

En genomtänkt enkät 

För att göra efterarbetet som följer insamlingen av enkäten så enkelt som möjligt är arbetet 

innan väldigt viktigt. Om enkäten är noga genomtänkt och utformad så förenklar detta 
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sammanställningen av resultatet mycket. Den enkät jag har använt mig av till min 

undersökning (se bilaga 1) är säkerligen långt ifrån perfekt men den omformades både en 

och ett par gånger innan den nådde det utformning som blev den slutgiltiga. För att läsaren 

lättare ska förstå hur jag tänkt bakom utformningen samt frågorna på enkäten tänkte jag här 

presentera och bryta ner enkäten något, närmare bestämt i fem delar. 

Del 1 – Introduktion samt jämförelsepunkter 

Den första delen av enkäten utgörs av den inledande informativa texten samt av frågorna 1 

till 4. Texten är utformad för att ge deltagaren en inblick i vad det är för sorts enkät han eller 

hon fyller i och vilket syfte jag har med enkäten. Förutom denna text så fanns vid 

utlämnandet även ett försättsblad med övrig information om enkäten. Denna information 

omfattade att det handlade om ett examensarbete från Linköpings Universitet, 

kontaktuppgifter till mig som författare samt information rörande tidsåtgång och sista 

inlämningsdag. Eftersom enkäten utfördes vid något skiljda tillfällen på de två skolorna hade 

jag konstruerat två olika försättsblad varav inget finns med i bilagan.  

Frågorna 1 till och med 4 fyller två olika syften, dels att vara ganska milda frågor, det vill säga 

neutrala till sin form och inte värdeladdade. Detta för att respondenten inte ska kastas in i 

värdeladdade frågor direkt från första början. Frågorna i första delen fyller också syftet med 

att få ett antal jämförelsepunkter till min analys av resultatet. Utifrån dessa frågor kan jag 

placera in deltagarna i diverse jämförbara grupper såsom kön, arbetskategori, 

anställningsperiod och ålder. Trots att jag vid flertalet tillfällen konstruerade om enkäten 

samt även provade enkäten på ett antal utomstående så smyger det på sina ställen in 

diverse fel. Så här i efterhand kan jag erkänna att fråga 2 och 3 hade blivit bättre om de inte 

hade varit bundna till fasta svarsalternativ. Istället skulle de ha haft en blank rad där 

respondenten själv skrev i sin ålder samt antal år som anställd. Detta hade gett en mer 

rättvis kurva på fördelningen bland personalen. 36 

Del 2 – Relationer på arbetsplatsen 

Den andra delen av enkäten består av frågorna 5 till och med 13. Att dessa frågor tillhör 

samma del beror på att de alla behandlar hur relationerna på arbetsplatsen förändrats eller 

                                                      
36 Dahmström, 2005, kap 5 passim 
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upplevs under nedskärningsprocessen. Medan fråga 5 till 10 inriktar sig på förändringen i 

relationerna till flera olika figuranter, däribland arbetslag, föräldrar och skolledning så 

inriktar sig fråga 11 till 13 endast på relationen till skolledningen. Detta är dock något dolt i 

frågeformuleringen men blir relativt tydligt vid ett tags fundering över frågorna eftersom 

skolledningen är ansvarig för samtliga av de tre ämnena i frågorna; beslutsfattande, 

information samt möjlighet till påverkan. Intressanta aspekter som skulle kunna dyka upp i 

denna del är om majoriteten säger att relationerna på arbetsplatsen, både till arbetslag samt 

skolledning har förbättras under den aktuella perioden samt att personalen känner sig 

delaktiga och att de kan påverka utvecklingen. Mer om resultatet presenteras senare i 

undersökningsdelen. 

Del 3 – Förändringar på arbetsplatsen 

Fråga nummer 14 till och med 17 utgör den tredje delen av enkäten och behandlar de 

förändringar som kan tänkas ha skett på arbetsplatsen i och med nedskärningen. Svaren på 

dessa frågor kan till viss del kopplas till The Dirty dozen och hör på så sätt samman med 

frågorna i den femte och sista delen i enkäten. En möjlig förbättring av layouten på enkäten 

hade varit att flytta fråga 20 (del 5) till att ingå här i del 3 men det kändes inte helt rätt vid 

utformningen så därför gav jag enkäten gällande utformning. 

Del 4 – Värderande faktorer 

Den fjärde delen, som består av fråga 18 och 19 var nära att försvinna från enkäten efter 

provundersökningen men jag valde ändå att behålla frågorna. Detta för att jag anser att 

svarsresultaten i dessa frågor på ett bra sätt kompletterar de åsikter om relationer som förs 

fram i den andra delen. Genom att binda dessa delars svar med varandra samt jämföra och 

tolka dess mening ges jag en möjlighet att på ytterligare ett sätt försöka förklara vad jag 

anser är anledningar till vissa förändringar i relationerna på arbetsplatsen.  

Det sjätte svarsalternativet i fråga 18 och 19, som består av ett eget alternativ ställer till viss 

del till lite problem vid en statistisk behandling. Detta på grund av att det visade sig att 

samtliga respondenter inte tagit tillvara på chansen att föra in ett eget alternativ. Något som 

leder till att vissa har rangordnat 1-5 och andra 1-6. Detta gör dock ingen större skillnad utan 

bara ett merarbete för mig som bearbetare. 
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Del 5 – The dirty dozen 

Fråga 20, också känd som den femte delen, är starkt baserad på The Dirty dozen som 

beskrevs i det förra kapitlet. Alla de tolv negativa kännetecknen gick dessvärre inte att 

överföra till bra frågor men överlag så finns de flesta representerade. Detta för att på ett 

enkelt sätt kunna se hur väl nedskärningsprocessen på skolan har fungerat. Som jag nämnde 

tidigare så dyker dessa kännetecken endast upp då nedskärningen börjar gå dåligt. Ju fler av 

de tolv kännetecknen, desto sämre nedskärning. Även om denna fråga är den som tydligast 

influeras av The Dirty dozen så är dock dessa tolv kännetecken ett genomgående tema i 

många av enkätens frågor. 

Resultat 

Här i resultatdelen kommer jag att presentera det resultat som jag utvann ur den enkät jag 

har genomfört på de båda skolorna. Av statistisk natur betyder detta att följande kapitel 

kommer att fyllas med en rad diagram av olika slag. Detta för att du som läsare ska få en så 

bra bild som möjligt om hur resultatet av enkäterna artade sig. Jag rekommenderar samtliga 

läsare att ha undersökningsenkäten nära till hands (se bifogad fil 1) för att lättare kunna följa 

med bland diagrammen som jag presenterar. Först kommer både Aspevikskolans och 

Övraskolans resultat att presenteras gemensamt och efter det kommer jag att göra en 

jämförande presentation av resultaten. Först efter detta, i nästa kapitel betitlat 

resultatdiskussion, kommer jag att analysera vad resultatet kan betyda och ge min egen bild 

av utfallet av enkätundersökningen. Där kommer jag även koppla min analys till tidigare 

forskning inom ämnet. 

Den totala undersökningens resultat 

Av det totala antalet utlämnade enkäter är det sammanlagda antalet bortfall 28,2%. Detta 

bortfall omfattar samtliga orsaker och inkluderar då både enkäter som inte kommit tillbaka 

och sådana som på grund av felaktig ifyllning inte kunde användas. Den senare anledningen 

uppgick dock endast till några fåtal. 28,2% bortfall kan på många sätt och vis ses som en helt 

acceptabel nivå (om det nu finns någon acceptabel nivå) vid den typen av undersökning jag 

utfört. Dessvärre så har bortfallet i just det här fallet visat sig vara något snedvriden. Av 

samtliga enkäter jag fått tillbaka från skolorna har endast två respondenter uppgett att de är 

anställda inom skolledningen. Detta mycket låga deltagande gör ju självfallet att jag inte kan 
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basera några slutsatser eller jämföra skoledningens resultat med övriga grupper på grund av 

att jag anser att det skulle vara väldigt missvisande. 

När jag studerar den första delen av enkäterna framgår det att könsfördelningen på skolorna 

verkar stämma relativt väl överrens med Statistiska centralbyråns senaste statistik inom 

området. År 2004 var antalet manliga lärare i Sverige 25,8% och på mina undersökta skolor 

ligger antalet män på 23,2%. 37 Då det gäller ålder och antalet år som anställd på den 

nuvarande arbetsplatsen ser resultatet ut som följer. 
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Figur 1.2 - Åldersfördelning  Figur 1.3 - Antal år på arbetsplatsen 

Som jag tidigare nämnde blev resultatanalysen av skolledningens svar lidande på grund av 

mycket stort bortfall inom just den kategorin. I övrigt såg fördelningen inom de olika 

arbetskategorierna ut som figur 1.3 visar på här nedan. En fördelning som enligt mig väl 

överrensstämmer med verkligheten på skolorna. 

Lärare
64,8%

Fritidspedagog/ 
Förskolelärare

20,3%

Skolledning
2,7%

Övrig 
personal

12,2%

Arbetskategorier

 

Figur 1.3 - Arbetskategorier 

                                                      
37 www.scb.se 
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I den andra delen av enkäten, som behandlar hur relationerna på arbetsplatsen till diverse 

grupper har förändrats, visar resultatet inga exceptionella förändringar. Dock så anser jag att 

fördelningen ändå visar på en intressant trend, något som jag kommer att gå in mer på i 

resultatdiskussionen. Det sammanlagda resultatet för fråga 5-8 visas här nedan i figur 1.4.  

Förändringar i relation till: 
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Figur 1.4 – Förändringar i relationer 

Fråga 9 samt 10 behandlar hur tillfreds de tillfrågade känner sig då de beaktar hur 

skolledningen samt kollegorna har hanterat nedskärningsperioden. Detta speglar alltså hur 

nöjd man känner sig med kollegornas samt skolledningens agerande. Resultatet av detta 

syns på nästa sida i figur 1.5. 
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Syn på gruppers agerande: 
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Figur 1.5 – Syn på gruppers agerande 

 

På arbetsplatser som genomgår nedskärningar sker också ofta omstruktureringar där 

kvarvarande personal flyttas runt inom organisationen. I de avslutande frågorna av den 

andra delen fick respondenterna chansen att ge sin åsikt om hur insatta de var i den 

pågående omstruktureringen samt vilken möjlighet de hade att påverka den. Figur 1.6, som 

visas här nedan, presenterar deras åsikter. 

Åsikter rörande omstruktureringen: 
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Figur 1.6 – Åsikter rörande omstruktureringen 
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Resultaten från den tredje delen av enkäten, som omfattar frågorna 14 till 17 där 

förändringar i arbetssituationen på arbetsplatsen speglas, presenteras i figur 1.7 som följer 

detta stycke.  

Förändringar på arbetsplatsen: 
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Figur 1.7 – Förändringar på arbetsplatsen 

Som jag tidigare nämnt stod jag i valet och kvalet att ta med den fjärde delen i enkäten, 

kallad värderande faktorer, som omfattar frågorna 18 och 19. Om svarsresultatet på dessa 

frågor hade utfallit på ett annorlunda sätt hade jag här kunnat skriva att jag gjorde rätt som 

lät frågorna vara kvar i enkäten, men så är tyvärr inte fallet. Resultatet på frågorna har visat 

sig vara väldigt utspridda och svårtolkade. Jag får skylla mig själv då jag valde att ta med 

frågorna i enkäten och på grund av det mycket svårtolkade resultatet väljer jag här att inte 

presentera utfallet utan tar istället bort frågan från den fortsatta undersökningen. 
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Den sista, största och kanske också viktigaste frågan i enkäten hade som tidigare nämnts en 

dold uppgift, nämligen att försöka ta reda på om det fanns spår av The Dirty Dozen på 

skolorna. Resultatet från den frågan presenteras här nedanför i figur 1.8. 

Figur 1.8 – Inslag av The dirty Dozen 

Jämförande resultat 

Då jag jämför resultatet från skolorna märker jag snart att resultaten skiljer sig till viss del 

men är på många punkter detsamma. Här kommer jag att presentera de delar jag finner 

mest intressanta, det vill säga de frågor där personalen på de olika skolorna är mest överrens 

eller där svaren skiljer sig mest ifrån varandra. 

Till att börja med så kan jag konstatera att resultaten från skolornas enkäter är förbluffande 

lika. Spridningen på de olika alternativen ligger väldigt nära varandra då jag jämför 

svarsresultatet skolorna emellan. Likafullt så anser jag mig se en genomgående trend bland 

svaren. Den trenden är att Aspeviksskolans svar tenderar att vara något mer lagda åt det 

negativa hållet medan Övraskolan svar i större utsträckning håller sig till det mellersta 

alternativet på många frågor, det vill säga alternativet ”oförändrat” eller ”varken eller”. För 

att försöka visa på den trenden så har jag i följande diagram (figur 1.9 och 2.0) lagt in 

resultatet på de båda skolornas svar angående förändringen i relationen på arbetsplatsen 

gällande arbetslag samt skolledningen. I dem kan man tydligt se att svarsfrekvens på 
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Aspeviksskolan ligger åt en mer negativ natur än Övraskolan. Dock så anser jag att det är fel 

att kalla Övraskolans resultat för positivt, utan kanske istället benämna resultatet som mer 

neutralt. 

Förändring i relation till arbetslag: 
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Figur 1.9 – Förändring i relation till arbetslag 

Förändringar i relation till skolledning: 
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Figur 2.0 – Förändringar i relation till skolledning 
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Förutom detta råder annars en makalös likhet bland svaren från skolorna. Vad detta beror 

på kommer jag försöka tolka i nästa kapitel men för att visa vad jag syftar på har jag i figur 

2.1 och 2.2 här nedan lagt in svarsresultatet från fråga 13 samt fråga 17. Även om 

svarsaxlarna inte ligger exakt i varandra så är resultaten ändå väldigt lika varandra. 

Ökad uppskattning av arbetsprestation: 
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Figur 2.1 – Ökad uppskattning 

Chans att påverka omstruktureringen 
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Fråga 2.2 – Chans att påverka 
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Resultatdiskussion 

Innan jag börjar lägga fram mina tolkningar och dra slutsatser angående mitt resultat vill jag 

här först informera läsaren att jag är väl medveten om de brister som en kvantitativ 

undersökning kan ha. Att utifrån en undersökning av min kaliber här presentera mina 

slutsatser som total sanning vore, som jag ser det, väldigt missvisande. Även om jag till min 

undersökning haft en tydlig och komplett urvalsram och även haft ett relativt litet bortfall 

visar dock endast resultatet på situationen på de två undersökta skolorna och inte 

nedskärningsdrabbade skolor i allmänhet. Emellertid så går det självklart, vilket också är mitt 

syfte, att tolka resultatet och ge tänkbara förklaringar till det hela. Denna sortens statistiska 

generalisering kan mycket väl vara en sanning som stämmer överens med majoriteten av 

landets skolor, men det är omöjligt för mig att orda om det innan en större undersökning 

utförts. 

Att resultatet på de olika skolorna blev så lika ser jag som en intressant utveckling. Möjligtvis 

hade det varit mer givande att se två totalt olika fördelningar i svarsresultatet och utifrån det 

försöka tyda anledningarna bakom detta. Då hade jag lättare kunnat få fram mer specifika 

tecken på vad det var som låg som bakgrund till den positiva/negativa utvecklingen.  Nu ser 

dock svarsbilden nästan likadan ut och det har antagligen en hel del att göra med de 

gemensamma faktorerna som skolorna har (som jag tidigare nämnt). Att resultatet skulle bli 

så snarlika trodde jag ändock inte. Detta kan jag i alla fall se som ett framsteg åt andra hållet 

eftersom det då blir lättare för mig att hävda att nedskärningssituationen med större 

sannolikhet ser ut på samma sätt på fler skolor i Sverige. 

Positiva konsekvenser 

Som min inledning samt syfte fastställer är målet med denna uppsats att studera de 

konsekvenser en nedskärning kan få på personalen på en skola. Min huvudsakliga inriktning 

var också att sikta in mig på de positiva effekterna som nedskärningen fört med sig men 

detta har visat sig vara lättare sagt än gjort. Överlag ligger undersökningsresultatet åt det 

negativa hållet men det finns ändå en del ljusglimtar som jag här tänkte ta vara på. 

Det finns alltid en viss tolkningsnivå angående vad som kan anses vara ett positivt resultat. I 

en krissituation, som en nedskärning på många sätt kan vara, finns möjligheten att kriteriet 
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för positivt resultat sänks. Att man i en sådan situation lyckas hålla ställningarna och anser 

att saker varken är bättre eller sämre än tidigare kanske kan ses som en positiv utveckling i 

en annars mycket negativ miljö. Ett helt positivt resultat finns nämligen inte att finna i min 

undersökning. Men om jag istället går enligt ovanstående utläggning så anser jag mig se en 

del lätt positiva trender bland svarsresultaten. Till exempel kan jag nämna de grafer som 

presenteras i figur 1.4. Bortsett från förändringarna i relation till skolledningen så ligger den 

stora majoriteten av svaren i kategorin ”oförändrat”. Det betyder alltså att trots ett bittert 

arbetsklimat, med nedskärningar i både personalstyrkan och i övriga resurser som till 

exempel arbetsmaterial, lyckas personalen ändå hålla samma stämning inom arbetslagen 

och med övrig personal samt hålla samma kontakt med föräldrar. Det är något som jag ser 

som anmärkningsvärt och kan ses som positivt. 

Som andra exempel tänkte jag ta svaren på fråga 11 som presenterades tidigare i arbetet i 

figur 1.6. Frågan behandlar om personalen känner sig välinformerade angående den 

omstrukturering på skolan som nedskärningen för med sig. Även om svarsresultatet på 

denna fråga inte är fullständigt positivt så anser jag ändå att den sticker ut något med sin 

mera normalt fördelade svarskurva. För att bryta ner resultatet i siffror så kan jag säga att 

40,6% ligger åt det negativa hållet, alltså svarsalternativen ”inte alls” informerade eller ”lite” 

informerade. På andra sidan grafen, alltså på den positiva sidan, har 37,8% av 

respondenterna sagt att de anser sig vara ”ganska” eller till och med ”mycket” 

välinformerade om händelseförloppet. Detta är vad som jag anser vara en ganska normalt 

fördelad kurva men i detta fall ser jag den som positiv jämfört med de andra frågorna. 

Trots att resten av graferna i figur 1.6 är mycket negativa går det ändå att tolka detta som 

ett positivt resultat, i alla fall om man ser till skolan som enhet. Att personalen inte känner 

sig delaktiga i beslutsfattandet på skolan samt att de har liten möjlighet att påverka 

utvecklingen går att jämföras med Wayne Cascios sex punkter som jag presenterade tidigare 

i arbetet. Två av dessa organisatoriska fördelar med nedskärningen utgjordes av en önskan 

till snabbare beslutskedjor inom företaget samt mindre invecklad byråkrati. Att personalen 

känner sig utanför beslutsfattandet kan ses som ett första steg till denna riktning. Dock så 

utformades denna undersökning för att undersöka personalens uppfattning av 

nedskärningen och eftersom den är negativ inom området kan jag egentligen inte se detta 

som en positiv konsekvens av nedskärningen.  
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Negativa konsekvenser 

Undersökningsresultatet är, som tidigare nämnts, inte proppat med positiva effekter på 

grund av nedskärningarna. Tyvärr kan jag inte säga det samma då det gäller de negativa 

konsekvenserna som nedskärningarna verkar ha fört med sig. Totalt sett så genomströmmas 

undersökningen av en lätt negativ bris som spridit sig till majoriteten av frågorna. Även om 

fördelningen mellan positiva konsekvenser och negativa konsekvenser är ganska jämn på 

några frågor så väger alltid den negativa sidan lite tyngre.  

Jag tänkte här ta upp de punkter som jag ser som allra tydligast på den negativa sidan. Ett av 

de allra tydligaste tecknen på missnöje bland respondenterna anser jag vara hur relationen 

till skolledning har förändrats samt hur skolledningens arbetsinsats rörande nedskärningen 

uppfattas. Figur 1.4 visar hur relationen till skolledningen förändrats under den aktuella 

perioden och att hela 43,3% anser att relationen till skolledningen blivit ”något sämre” eller 

”mycket sämre” talar sitt tydliga språk. Om jag dessutom sammankopplar denna statistik 

med svaren på fråga 9 som behandlar synen på skollednings agerande kring nedskärningen 

blir resultatet ännu mer nedslående. Figur 1.5 som visar svarsfördelningen i frågan visar 

tydligt att majoriteten är missnöjd med skolledningens agerande. Hela 62,1% av 

respondenterna ligger åt det negativa hållet och är antingen ”missnöjda” eller ”mycket 

missnöjda” med skolledningens agerande. Detta ser jag som väldigt negativt eftersom ett 

bra samarbete och en god dialog mellan skolledningen och personalen är väldigt viktig, inte 

minst i kristider. Att skolledningen försätter sig i en situation där en ”vi-och-dem” känsla 

sprids på skolan sätter käppar i hjulet för det fortsatta arbetet på skolan. Skolledningen 

måste ha skolans framtida uppgifter i sikte och om nedskärningen utförs på ett alltför dåligt 

sätt finns risker för stora framtida samarbetsproblem. För att ytterligare visa på det missnöje 

mot skolledningen som finns på skolorna räcker det med att titta på svarsresultaten från 

fråga 20 (figur 1.8). Där fanns ett alternativt som var tänkt som ett positivt betingat 

alternativ som rörde ett allmänt utspritt förtroende för skolledningen på skolan. Att inte en 

enda ansåg sig se en antydan till ett sådant förtroende talar sitt tydliga språk.  

En annat väldigt tydlig negativ konsekvens som visat sig i resultatet av undersökningen är 

den stora delen av personalen som anser att arbetsbördan har ökat på grund av 

nedskärningen. Som figur 1.7 visar så säger sig 78,7% känna av en mer betungande 

arbetsbörda. Dessa siffror stämmer väl överrens med Andersson, Brante och Perssons 
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undersökning som presenterades tidigare i uppsatsen som visar på tydliga ökningar i 

arbetsbörda efter utförda nedskärningar. Deras undersökning visar också på ett missnöje 

som följer den ökade arbetsbördan, nämligen den minskning i kvalité som oundvikligen sker. 

Kunskapsarbetare anses sätta stor prestige i sitt arbete och detta är också något som jag 

anser även gäller högskoleutbildade lärare. Även om min undersökning inte undersöker den 

aspekten så är jag övertygad om att många av de som i min undersökning angett att de 

känner av en mer betungande arbetsbörda också känner att den tränger sig på och 

försämrar kvalitén på det arbete de utför. Att känna sig missnöjd med sin egen arbetsinsats 

gör inte att synen på nedskärningen förbättras utan snarare tvärtom. 

Jag har sparat de allra tydligaste tecknen på de negativa effekter som drabbat de anställda 

på grund av nedskärningen till sist. Dessa negativa effekter är de som till stor del legat till 

grund i utformandet av enkäten, nämligen Kim Camerons förargliga tolv, The dirty dozen. 

Den tydligaste påverkan dessa tolv har haft på enkäten märks, som jag tidigare nämnt, i 

fråga 20 i enkäten. Dock så går många av frågorna och deras svarsalternativ att tolka in i de 

tolv. Jag håller mig ändå här till svaren på fråga 20 som presenteras ovan i figur 1.8. För att 

svaren ska kunna tolkas som en tillräckligt utbredd åsikt har jag bestämt mig för att endast ta 

upp de som majoriteten har kryssat i, alltså de alternativ som har mer än 50 % av personalen 

bakom sig. Dessa är fyra till antalet och vad dessa fyra bygger på i The dirty dozen är: 

� Ökad konfliktrisk (61,2%): Mindre resurser gör att konflikter blossar upp då alla vill ha 

sin del av kakan 

� Ökad politisering (55,4%): Intressegrupper vinner mark och klimatet blir alltmer 

politiskt laddat 

� Kortvariga mentala kriser (73,0%): Fokus läggs på nuet och planering för framtiden 

blir obefintlig 

� Försämrad moral (66,2%): Små stridigheter och ”dåligt humör” genomsyrar 

verksamheten 
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I likhet med Cameron anser jag att en nedskärning inte har gått till på rätt sätt när mer än 

hälften av personalen ser att ovanstående påståenden har framträtt på skolan under 

nedskärningsperioden. Om fyra av de tolv redan framträtt är också risken stor för att de ska 

dra med sig ännu fler negativa konsekvenser. När väl negativa konsekvenser såsom dåligt 

humör och konflikter kring resurser börjat sprida sig kan det vara svårt för skolledningen att 

vända nedskärningen till något positivt igen. Dåligt humör har ju också som vi alla känner till 

en god förmåga att smitta av sig. En ökad politisering ser jag dock inte nödvändigtvis som en 

negativ konsekvens men det beror helt på hur denna politiska laddning kommer till skott. 

Det Cameron antagligen menar med denna punkt är då personalen börjar intressera sig i 

fackliga frågor för att kunna hävda sin rätt och stå upp mot de krav på nedskärningar som 

kommer från ovan. En sådan politisk strid på en arbetsplats är inte bra för arbetsklimatet 

och hör då också definitivt hemma på den negativa sidan.  

Anledningar och slutsatser 

Resultatet ovan talar sitt tydliga språk. Även om en del positiva effekter kan utläsas från 

resultatet av enkätundersökningen så ligger den huvudsakliga uppfattningen kring 

nedskärningarna åt det negativa hållet. Vad detta beror på går endast att sia om men som 

jag ser det är det skolledningarna samt kommunens agerande som till stor del ligger som 

orsak till att nedskärningarna fått en negativ utveckling. Till att börja med tänkte jag lyfta 

fram det dåliga förarbetet inför nedskärningarna som en negativ förstärkare. Genom att 

beslut och information om nedskärningarna drar ut på tiden väcks sannolikt en del irritation 

hos de anställda. Trots att nedskärningen kommer som en nyhet för många som jobbar på 

skolorna kan tjänstemän på högre nivå förutspå nedgångar i elevunderlag flera år i förväg. 

Detta i kombination med egendomliga prioriteringar samt dålig personalvård på grund av 

kraftiga besparingar ser jag som stora bovar i den situation som nu råder på skolorna. Detta 

är punkter som jag baserar på diverse samtal samt observationer jag gjort på de aktuella 

skolorna. Detta resultat kan med enkelhet jämföras med Kim Camerons slutsatser av hans 

sju år långa studier på amerikanska företag som genomfört nedskärningar. Majoriteten av 

dessa gjorde enligt Cameron dåliga nedskärningar som, på grund av en dålig grundstrategi, 

förde med sig mer ont än gott till företaget. The dirty dozen blomstrade och på grund av den 

dåligt genomförda nedskärningen tvingades företagen till nya nedskärningar inom kort. 

Endast de företag som gick in i nedskärningsprocessen väl förberedda och med tydligt 
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utstakad strategi lyckades genom sin nedskärning att öka kvalitén och resultaten på 

företaget. 38 

Dock så kommer inte en dålig nedskärning drabba en skola på samma sätt som ett företag. 

När väl elevunderlaget vänder och ökar igen så kommer skolan återigen att få en positiv 

ekonomisk trend. Däremot så kan en riktigt omvälvande nedskärning förstöra relationerna 

på skolan så allvarligt att det kan ta lång tid att återställa ett gott arbetsklimat igen. Om 

denna period av interna problem håller i sig finns det självklart en risk att föräldrar väljer, i 

och med det fria skolvalet, att söka annan skolplats för sina barn. Detta är emellertid endast 

mina spekulationer på en tänkbar utveckling. 

Om jag ska återgå till att knyta mina slutsatser till enkätundersökningen så tänkte jag nu ge 

min syn på den mycket stora skara respondenter som angett sig känna av den ökade 

arbetsbördan. Att en mer betungande arbetsbörda angavs av en stor del av respondenterna 

kom inte som en överraskning, utan är nog som jag tror en ganska vanlig bieffekt vid 

nedskärningar. Detta ser jag nästan som en självklarhet då personal får lämna sina platser 

eller flyttas om inom skolan. Likt Isaksson och Johanssons undersökning av Folksam tror jag 

också att denna känsla av tung arbetsbörda sakta men säkert går över då den ”nya” 

organisationen börjar finna sin plats. I många av Isaksson och Johanssons intervjuer kom 

ökad arbetsbelastning på tal och många ansåg att då de nya arbetsrutinerna lagt sig till ro 

sjönk arbetsbelastningen ner till den tidigare, normala nivån igen. 39 Det är dock inte enbart 

mindre personal och nya arbetsuppgifter som ökar arbetsbördan på skolorna. Ett exempel 

som jag vet gäller på en av dessa skolor är siktet att förbättra skolans ekonomi genom att 

göra kraftiga nedskärningar på antalet vikarier som kallas in vid sjukdom, kurser och annan 

frånvaro av den ordinarie personalen. Istället för att ta in en vikarie för att fylla platsen 

sparar skolan pengar på att låta arbetslagen täcka för varandra i sådana situationer. En 

sådan åtgärd ökar arbetsbelastningen rejält periodvis under året. 

                                                      
38 Cameron, 1995, sid 106f 

39 Isaksson & Johansson, 1994, sid 17f 
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Vad ser jag då som uppsatsförfattare och undersökare för lösningar på problemet? Ja, på rak 

arm egentligen inga när väl situationen gått så långt som den har på dessa skolor. 

Nedskärningarna på skolorna är i det stora hela klara och nu väntar bara efterarbetet att 

bygga upp en komplett och väl fungerande organisation igen. Förhoppningsvis har 

skolledningarna på skolorna, som i personalens ögon inte skött denna nedskärningsperiod 

på bästa tänkbara sätt, lärt sig något inför framtida kristider. De lösningar jag ser på 

problemen och de negativa konsekvenser som nedskärningen haft på personalen ligger 

egentligen i förarbetet innan nedskärningen träder i kraft. I första hand anser jag att 

skolorna och även kommunerna bör sköta nedskärningarna på ett mer professionellt sätt. 

Att förändringar i elevunderlag sker och då även förändringar i storleken på personalstyrkan 

är inget nytt. Som jag ser det bör kommunerna, i samråd med skolorna, utveckla en tydlig 

åtgärdsplan inför liknande situationer. Dessa åtgärdsplaner bör också sättas in långt i förväg 

innan själva nedskärningen kommer. Som det är på de skolor som jag har undersökt har 

åtgärderna kommit så sent att personalen på skolorna fortfarande (i skrivande stund) inte 

har klart för sig var de hamnar och hur deras arbetsuppgifter ser ut inför hösten. Information 

om nedskärningen samt hur den kommer att gå till bör heller inte släppas förrän 

skoledningen har en god planering och ett bra upplägg om hur de ska gå tillväga. Allt för att 

minska riskerna för uppkomsten av The dirty dozen. En möjlig förbättring för detta i 

framtiden kan vara den borgerliga satsningen på friskolor i landet. Säga vad man vill om 

friskolor men faktum är att många av dessa redan idag drivs som företag och då finns 

förhoppningen om att denna professionalism finns med i företagen och på så sätt förbättrar 

nedskärningarna. 

Vidare så tar jag mig också friheten att uttala en allmän negativ syn på nedskärningar. Detta 

har jag inget belägg för men som jag ser det så är ordet nedskärning negativt betingat för de 

allra flesta i vårt land. Detta gäller även för de inom skolledningen på mina undersökta skolor 

samt personalen på skolorna och det är den inställningen jag vill komma åt och förändra. 

Tidigare forskning visar som jag tidigare nämnt på hur väl genomförda nedskärningar kan få 

positiva effekter på både verksamhet och personal. Det jag efterfrågar med detta är en tro 

och inställning på att en kommande nedskärning kommer att förbättra skolan, sett både till 

ekonomi, elever och personal. Däremot tror jag inte att den attityden finns i dagsläget utan 

att man istället redan i förväg ger sig in i nedskärningsperioden med inställningen att den 
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kommer att göra arbetssituationen värre och jobbigare. Här har skolledningen en mycket 

stor uppgift och det är att redan vid första informationstillfället angående en kommande 

nedskärning gå ut med en positiv bild av vad som kommer att förbättras på skolan. Då även 

också hur man tillsammans ska nå denna förbättring och sedan också se till att inte svika sina 

mål. 
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Avslutning 

Nedskärningar är idag ett ganska ett ganska aktuellt ämne. I stort sett varje dag går det att 

läsa i kvällstidningarna om hur många som får gå ifrån diverse stora svenska företag. Även 

om skolor inte så ofta förekommer på löpsedeln så är nedskärningar som undersöks i min 

undersökning relativt vanliga. Så länge som nedskärningarna går till på det sätt som min 

undersökning visat på, att personalen på skolorna får dras med negativa effekter i lång tid 

efter, anser jag att skolornas nedskärningar är värda mer uppmärksamhet än de får. Detta 

problem borde belysas ytterligare så att nedskärningarna i framtiden kan hålla bättre kvalité. 

Även kommunernas skolplanering bör oftare tas upp till granskning så att inte en onödig 

utbyggnad av skolsystemet resulterar i ökad konkurrens om eleverna inom kommunerna. 

Syftet med min uppsats var att undersöka två nedskärningsdrabbade skolor i mitt 

närområde och studera vilka effekter en nedskärning kan få på personalen, och det anser jag 

mig ha utfört. Jag har även i detta arbete gjort den jämförelse skolorna emellan och kopplat 

resultatet till tidigare forskningsrön inom området. Resultatet blev kanske inte alltför 

överraskande, att de negativa konsekvenserna överskuggar de positiva. Dock så kan jag med 

hjälp av tidigare forskning bara konstatera att detta tillhör det tidigare mönstret som visar på 

att majoriteten av företagen som utför nedskärningar blir missnöjda med resultatet. Att 

skolledningen får bära hundhuvudet gällande resultatet ser jag som delvis rättvist då det är 

dem som till stor del ansvarar för hur nedskärningen går till. Hade hela processen planerats 

bättre och lagts fram på ett annorlunda sätt hade deras arbete kanske fått ett annat gensvar. 

Trots det så anser jag att kritiken mot skolledningen är delvis oförtjänt, då jag samtidigt ser 

det som skolledningen som en enkel faktor att skylla allt på. Det är kaptenen som är ansvarig 

då båten sjunker, även om det inte var han som styrde båten på grund. 

Det som dock hade kunnat bli bättre i mitt arbete är den jämförelse inom skolorna som jag 

hade som avsikt att göra. Alltså den jämförelse som hade kunnat göras mellan kvinnor och 

mäns åsikter, mellan lärare och fritidspedagoger och så vidare. Denna jämförelse uteblev till 

viss del och detta beror till viss del på svikande undersökningsunderlag men också på 

tidsbrist. 



 

43 

Skolanknytning 

Varje examensarbete som utförs inom Lärarprogrammets ramar ska enligt bestämmelser ha 

en viss skolanknytning. Inom vissa ämnen blir detta ofta en något krystad koppling men 

eftersom hela min undersökning utförts inom skolvärlden ser jag denna anknytning som 

mycket tydlig. Jag anser också att undersökningen fyller ett syfte i min och andras roll som 

lärare i samhällskunskap. Att ha kunskap om hur nedskärningar går till och hur resultaten av 

dessa oftast ser ut kan vara till hjälp då vi undervisar om arbetsmarknaden och dess politik. 

Uppsatsen fyller också ett visst syfte som upplysningsmaterial rörande nedskärningar i 

allmänhet. Viss kunskap inom ämnet gör att man som anställd kanske kan ta en nedskärning 

på ett bättre sätt och själv försöka motverka de negativa konsekvenser som nedskärningen 

för med sig. 

Fortsatt forskning 

Jag har tidigare varit lite inne på den forskning som jag ser som en möjlig fortsättning på min 

uppsats. Det kanske självklara är att utföra samma undersökning på flera skolor utspridda i 

hela landet för att få en mer heltäckande bild av problemet. Sen vore också en 

kompletterande kvalitativ undersökning bra för att tydligare kunna peka ut de orsaker och 

anledningar som jag endast kunna spekulera om. Det som jag också skulle kunna se som en 

naturlig del i fortsatt forskning är att utföra en tvådelad studie som har samma huvudsyfte 

som min undersökning. I den skulle man istället först göra en kvalitativ studie i ett tidigt 

stadium då en nedskärning precis blivit tillkännagiven. Man skulle sedan återvända till skolan 

efter att nedskärningen genomförts och göra en liknande studie för att sedan jämföra 

resultaten med varandra. En jämförande bild om det spekulerade läget före nedskärningen 

och det egentliga läget efter nedskärningen skulle då kunna visas upp. Även studier gällande 

kommuners samt skolors åtgärdsprogram gällande nedskärningar skulle kunna undersökas 

och granskas närmre. 
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Bilaga 1 - Undersökningsenkät 

I Sverige och i övriga världen råder det nu på många håll ett mycket dåligt ekonomiskt klimat. Flera 
stora företag tvingas till betydande nedskärningar och i vissa fall också till nedläggning. Även på en 
del av Sveriges skolor blåser en bister ekonomisk vind, dock oftast på grund av andra orsaker än 
finanskrisen.  När en verksamhet tvingas till ekonomisk återhållsamhet och nedskärningar i 
personalstyrkan på grund av ekonomiska svårigheter, återspeglas ofta detta på olika sätt hos de 
anställda. Denna enkät är utformad för att ta reda på hur den pågående nedskärningen vid just er 
arbetsplats återspeglar sig hos personalen.  
Svaren på denna enkät kommer självklart att förbli anonyma och endast användas som grund i en 
statistisk undersökning. Svara på frågorna genom att sätta ett kryss vid det alternativ som bäst 
överrensstämmer med dig själv. Sätt bara ett kryss per fråga om inte annat anges. 
Tack på förhand! 
  Man Kvinna 

1) Du är en:  

20-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år Över 60 år 

2) Ålder: 

0-2 år 2-10 år 11-20 år 21-30 år Mer än 30 år 

3) Hur länge har 

du varit anställd 

på din nuvarande 

arbetsplats? 

   

4) Inom vilken 

arbetskategori är du  

anställd? 

 

Om du beaktar den senaste tiden då diverse nedskärningar varit aktuell på din arbetsplats, hur skulle 
du då säga att din relation till nedanstående har förändrats: 
   

 

5) Ditt arbetslag? 

 

6) Skolledningen?  

 

7) Övriga kollegor? 

 

8) Andra sociala 

kontakter som 

 t.ex. föräldrar? 
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Hur tillfreds skulle du säga att du är när du tänker på hur skolledningen samt dina kollegor hanterat 
nedskärningsperioden? 

   

9) Skolledning: 

 

10) Arbetskollegor:  

 

Vid nedskärningar sker ofta också en del omstruktureringar av kvarvarande arbetskraft och 
arbetsrutiner. Med denna omstrukturering i åtanke, känner du då att du: 
 

   

11) Är välinformerad 

angående 

utvecklingen? 

 

12) Är delaktig i 

beslutsfattandet? 

 

13) Har möjlighet  

att påverka? 

 

Anser du att nedskärningen på din arbetsplats har lett till: 

   

14) Mer betungande  

arbetsbörda? 

 

15) En tydligare 

arbetsfördelning? 

 

16) Ökat inflytande över 

din arbetssituation? 

 

17) Ökad uppskattning 

av din arbetsprestation? 
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I kristider finns det ofta en del egenskaper som man anser är extra viktiga att ens kollegor samt 
skolledningen besitter. Rangordna de nedanstående egenskaperna från 1-6 där 1 är den viktigaste 
egenskapen och 6 den minst viktiga.  
 

18) Egenskaper hos  Ärlighet    

skolledningen:    

   Professionalism  

 

   Social kompetens 

 

   Lyhördhet 

 

   Flexibilitet 

 

Eget alternativ: ________________________________ 

 

 

19) Egenskaper hos  Ärlighet    

dina kollegor: 

   Professionalism  

 

   Social kompetens 

 

   Lyhördhet 

 

   Flexibilitet 

 

Eget alternativ: ________________________________ 
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20) Vilka av dessa påståenden anser du stämma in i arbetssituationen på din skola under 
pågående nedskärningsperiod? Du får sätta fler än ett kryss på denna fråga. 
 

Begränsade resurser leder lätt till diverse konflikter 

 

En allmän känsla av fullt förtroende för skolledningen finns bland personalen 

 

Ökat individualistiskt tänkande leder till försämrat samarbete 

 

Samtalsämnen som rör fackliga organisationer, lagar och regler blir allt vanligare 

 

En centralisering av beslutsfattandet har skett 

 

Ökad” team-känsla” bland personalen. Man ställer upp för varandra mer 

 

Försämrad planering för framtiden. All planering är kortsiktig 

 

Minskad kreativitet och satsning på nya idéer 

 

”Dåligt humör” sprids bland personalen 

 

Personalens potential kommer komma till sin fulla användning först efter 

nedskärningen 

 

 

Tack så mycket för att du tog dig tid att hjälpa mig i min undersökning! 

Mvh Fredrik 

 


